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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 17. prosince 2020 č. 1341

o změně krizových opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod.

I. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, vyhlášené pod č. 533/2020 Sb., tak, že

1. v bodu I/2 písmeno d) zní:
„d) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle

zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobi-
losti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s posky-
továním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdra-
votnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek po-
žární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, a s výjimkou činností na základě zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách ně-
kterých zákonů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle
právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,“,

2. v bodu I/5 písm. e) se slova „bodu I/2“ nahrazují slovy „bodu I/1“;

II. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., tak, že body II/3
a II/4 zní:
„3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb,

4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská
výpomoc),“.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Tato částka je rozesílána přednostně před částkami 222/2020 Sb., 223/2020 Sb., 224/2020 Sb.,
225/2020 Sb., 226/2020 Sb., 227/2020 Sb., 228/2020 Sb., 229/2020 Sb. a 230/2020 Sb.
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